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Welkom 

BEGIN 
 

De zanggroep zingt (staande): Breng ons samen – Sela 

Aansteken van de tafelkaarsen 

Groet Frank: God is altijd om ons heen 

   en ook Jezus is bij ons. 

 vg.:  De groeten van God de Vader 

   en van Jezus Christus onze Heer.  

 allen: AMEN.  

Bemoediging en drempelgebed 

 Frank: Onze hulp komt van de HEER  

 allen: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 

 Frank: die eindeloos trouw is 

 allen: EN ONS EN ONZE WERELD 

   NOOIT LAAT VALLEN. 

 Frank: Van U is de aarde en alles wat er leeft, 

 van U is de wereld en ieder die er woont. 

 U helpt als we het niet meer zien zitten, 

 U geeft raad bij wat we doen. 

 Op zoek naar wat ons gelukkig maakt 

   zoeken we ook naar U. 

   Kom ons tegemoet. 

   Zo bidden wij. 

 allen: AMEN. 

 

we gaan weer zitten 

 

Gebed om ontferming, telkens na “…God, ziet U het ook?” zingen we allen: 

  Al-le  pijn en elk verdriet,wij we-ten, Heer,dat U het ziet 
 

De zanggroep zingt: Opwekking 733 - Tienduizend redenen 
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De BIJBEL 
 

Gebed voordat we lezen uit de Bijbel 

 

Lezing van Marcus 6 : 6b-12 (Bijbel in Gewone Taal), door Evi 

 

Jezus ging naar de dorpen in de buurt, en gaf de mensen uitleg over 

God. Op een dag riep hij de twaalf leerlingen bij zich. Hij stuurde ze 

twee aan twee op weg. Hij gaf ze de macht om kwade geesten weg te 

jagen. Hij zei: ‘Je mag niets meenemen op je reis. Geen brood, geen tas 

en geen geld, alleen een stok. Je mag wel schoenen dragen, maar geen 

extra kleren aantrekken.’ 

Verder zei Jezus tegen hen: ‘Als mensen je uitnodigen in hun huis, blijf 

daar dan totdat je weer verder reist. Maar als mensen je niet 

binnenlaten en niet naar je luisteren, dan moet je meteen verder reizen. 

Je moet op die plaats het stof van je voeten vegen. Zo laat je zien dat 

die mensen de verkeerde keus gemaakt hebben.’ 

De leerlingen gingen op weg. Ze zeiden tegen de mensen: ‘Jullie moeten 

een nieuw leven beginnen.’ Ze jaagden uit veel mensen kwade geesten 

weg. En ze maakten veel zieken beter, waarbij ze wat olie over hen heen 

goten. 

 

Allen:: Lied 992 

 

Verhaal: Uit de put 

Luisterlied: De keuzes die je maakt – Van Dik Hout 

 

Uitleg 

Luisterlied: Vertel me – Irma Dee 

 

KLAAR voor een NIEUWE START 
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BIDDEN en DELEN 
 

Gebeden: danken – bidden voor mens en schepping – stilte – Onze Vader 

 
 

Informatie over de collectedoelen 

Tot slot (allen): Lied 416 – Ga met God en Hij zal met je zijn 

 

ZENDING en ZEGEN 
Orgelspel – ‘Herr Gott, dich loben alle wir‘ – Johann Pachelbel 

 

De volgende Kinderviering is op 28 november 

(… en op 23 oktober is er een Jongerenviering) 


